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Desatoro o sporení a investovaní

Úspech závisí na vás, na tom, ako uplatníte vedomosti a obozretnosť.
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Najskôr investujte čas

Pred každým rozhodnutím 

najskôr investujte svoj čas 

do spoznávania podmienok a ľudí, ktorým plánujete 
zveriť peniaze a 

do overovania si vašich názorov.
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Stanovte si cieľ

Stanovte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Chcete nasporiť nejakú sumu za nejaký čas?

Máte určitú sumu peňazí a chcete najlepšie zarobiť?
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Nájdite si vlastnú cestu

Nájdite si spôsob, produkt, ktorý vás dostane do 
cieľa najrýchlejšie.

Chcete radšej pevný výnos vopred určený, alebo 
vám viac vyhovujú dividendy závislé na zisku?

Chcete aby hodnota majetku rástla alebo chcete 
vyplácané výnosy?
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Vytvorte si postup

Vytvorte si postup, ako svoj cieľ dosiahnete. 

Stačí jeden nástroj alebo potrebujete viac?

Potrebujete všetky nástroje naraz?

Je vhodnejšie nástroje po nejakom čase striedať?
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Spoznajte podmienky a poplatky

Spoznajte všetky podmienky a poplatky. 

Nie je nič horšie, ako keď vám niekoľkoročný plán 
stroskotá na nečakaných poplatkoch, ktoré „zhltnú“ 
prevažnú časť vášho zisku.

Nepríjemné je, keď po rokoch zistíte, že ste nedostali 
riešenie, ktoré ste pôvodne zamýšľali.
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Začnite!

Začnite. 

Začnite s menšou sumou. 

Až keď nadobudnete istotu a budete si istý svojimi 
vedomosťami, skúste pridať.

Dôležité je začať a pokračovať.
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Buďte disciplinovaný 

Keď si vytvoríte plán, držte sa ho.

Zmeňte ho iba vtedy, ak veci neprebiehajú tak, ako 
ste predpokladali.

Zmeňte ho vždy, keď to znamená opravu chyby.
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Kontrolujte

Kontrolujte. 

Stále kontrolujte, či je vývoj stále priaznivý. 

Kontrolujte, či každý – banka, maklér, poisťovňa, 
kúpený podnik – robia všetko správne a podľa 
dohodnutých pravidiel.
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Rozdeľte svoj príjem

Rozdeľte svoj príjem na časti: 
● na dary, 
● na rezervu pre krytie prípadných budúcich strát, 
● na súčasné výdavky, 
● na ďalšie investície a sporenie. 

Správne zvolenie podielov jednotlivých častí v 
percentách a ich dodržiavanie vás ochráni pred 
márnotratnosťou a nedostatkom.
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Opakujte

Opakujte úspešné kroky stále dokola, až kým sa 
dostanete k cieľu.
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www.MiroslavChovan.sk

Finančné služby zrozumiteľne

0918 677 225                          
kontakt@MiroslavChovan.sk

http://www.MiroslavChovan.sk/
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